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Richtlijnen Dynamic Duo’s voor ambtenaren
Vorm als ambtenaar bij gemeente, provincie of waterschap een duo met een biculturele student of alumnus. 

Een project van de samenwerkende A&O fondsen

Uit de praktijk blijkt dat de sectoren moeite hebben om in contact te komen met biculturele talenten. 
Tevens blijkt uit onderzoek dat biculturelen niet snel kiezen voor gemeenten, provincies of waterschap-
pen als werkgever. Op de korte termijn levert dit nog weinig problemen op. In de nabije toekomst als veel 
oudere werknemers uitstromen en er een krapte op de arbeidsmarkt ontstaat, vraagt dit wel om aandacht. 
Organisaties kunnen zich hierop voorbereiden door contacten op te bouwen met potentiële biculturele 
medewerkers.

Voor het bereiken van deze doelgroep is het nodig dat allochtone studenten en starters op de arbeids-
markt meer interesse krijgen in het werken bij de sectoren. En niet alleen dat, ook is het belangrijk dat zij 
toegang krijgen tot een relevant netwerk. Uit ervaring blijkt immers dat het hebben van netwerken van 
belang is om loopbaanstappen te maken.

De samenwerkende A&O fondsen voor gemeenten, provincies en waterschappen bieden de organisaties 
de mogelijkheid dynamic duo’s te vormen en hiermee het contact met biculturele studenten te versterken. 
Zij hebben Stichting Cosmicus opdracht gegeven de dynamic duo’s te organiseren.



Wat is een dynamic duo?
Een dynamic duo bestaat uit een leidinggevende die werkzaam is bij één van de drie sectoren en een 
biculturele student. De leidinggevende laat de student persoonlijk de werkvloer zien middels enkele ge-
sprekken en meeloopdagen. Dit persoonlijke aspect vergroot de kans op instroom van bicultureel talent. 
Middels dit traject kunnen biculturele studenten zich een verder beeld vormen van het werken binnen de 
sector. De leidinggevende biedt zijn/haar netwerk aan, helpt bij het leggen van contacten en bemiddelt 
eventueel naar een functie binnen de deelnemende sectoren. Andersom wordt van de student/alumnus 

verwacht dat hij/zij de leidinggevende infor-
matie geeft over zijn/haar leefwereld.

Een dynamic duo zal veelal gevormd worden 
na een werkgeversbezoek. Uw organisatie 
heeft zo’n  werkgeversbezoek georgani-       
seerd en is bezocht door een groep hoog-
opgeleide biculturele talenten. Als vervolg 
hierop zijn een aantal studenten geselec-
teerd, die graag uw organisatie door middel 
van een dynamic duo beter willen leren ken-
nen. 

Wat kan een dynamic duo voor de organisatie opleveren? 
De leidinggevende:
• wordt in contact gebracht met een biculturele student;
• kan informatie ophalen over het beeld dat deze jonge potentiële medewerker van de organisatie heeft 

en wat het werken bij de organisatie voor hem/haar aantrekkelijk maakt;
• krijgt de gelegenheid om het werken bij de organisatie te promoten;
• kan contact opbouwen met nieuwe potentiële medewerkers.

Wat wordt er van de leidinggevende verwacht?
De leidinggevende:
• laat de student drie à vijf dagdelen meelopen, bijvoorbeeld één maal per maand;
• voert gesprekken, bijvoorbeeld tijdens een informele lunch;
• brengt de student in contact met andere collega’s;
• wil kennis en netwerk delen met de student;
• wil zich een beeld vormen van toekomstige jonge medewerkers;
• wil horen hoe deze doelgroep tegen het werken bij de decentrale overheid aankijkt;
• is geïnteresseerd in de leefwereld van de student;
• bemiddelt eventueel naar een functie bin-

nen de sector.

Dynamic duo vormen?
Er kunnen in totaal 150 leidinggevenden zich 
aanmelden voor een dynamic duo. Het project 
loopt tot eind 2011. Bent u geïnteresseerd in 
dit project dan kunt u contact opnemen met:

Ibrahim Elmaagac, coördinator Dynamic Duo’s
T 010-411 75 74
E i.elmaagac@cosmicus.nl


